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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko Rakúskej národnej rady k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným 
spoločníkom
(COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Rakúska národná rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice 
pripojené v prílohe.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s 
článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality z 28. mája 2014, 
ktoré predložil stály podvýbor pre záležitosti EÚ patriaci pod hlavný výbor národnej rady

COM(2014) 212 final

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným 
s jediným spoločníkom

A. Stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

Európska komisia sa domnieva, že právnym základom pre návrh smernice môže byť článok 
50 ZFEÚ. Zdôvodňuje to tým, že návrhom smernice sa nestanovuje nová nadnárodná právna 
forma spoločností s jediným spoločníkom, ale skôr má prispieť k postupnému odstráneniu 
obmedzení slobody usadiť sa.

Takéto odôvodnenie nie je presvedčivé.

V tejto súvislosti treba upozorniť predovšetkým na nález Súdneho dvora Európskej únie 
z 2. 5. 2006 vo veci C-436/03 týkajúci sa európskeho družstva (SCE). Pokiaľ ide o uvedené 
nariadenie, Súdny dvor vysvetlil, že by sa ním zaviedla nová právna forma, ktorá by bola 
nadradená nad vnútroštátne formy družstiev. Ozrejmil, že v prípade takýchto novozavedených 
nadnárodných právnych foriem, ktoré sa pripájajú k právnym formám, ktoré sú stanovené a 
naďalej platné vo vnútroštátnych právnych predpisoch, sa za právny základ považuje výlučne 
článok 308 ZEÚ (teraz čl. 352 ZFEÚ). 

Výsledkom súčasného návrhu smernice však má byť – podobne ako v prípade európskeho 
družstva – v podstate nadnárodná právna forma, ktorá je vo veľkej miere jednotne upravená 
a vystupuje pod rovnakým označením, pričom v každom členskom štáte existuje súbežne 
s vnútroštátnou právnou formou spol. s r.o. Jednoznačne to vidieť napríklad na plánovanej 
zmene spol. s r.o. na SUP, stanovenej v článku 9 návrhu, ale rovnako aj na samostatnom 
označení právnej formy takýchto spoločností s jediným spoločníkom, ktorá má niesť v Európe 
názov SUP (Societas Unius Personae), či ďalej na bodoch odôvodnenia návrhu Komisie 9 
a 10, z ktorých vyplýva, že členské štáty majú aspoň alternatívne možnosť ponechať si vo 
svojich vnútroštátnych právnych predpisoch doterajšiu právnu formu spol. s r.o., sú však 
povinné stanoviť k nej ako alternatívu založenie SUP ako osobitnej právnej formy 
spoločnosti. Ďalej treba poukázať na postup registrácie, ktorý podľa vysvetlení Európskej 
komisie tvorí hlavnú časť návrhu. Podľa tohto postupu sú členské štáty povinné vykonávať 
registrácie elektronicky na základe jednotných formulárov, ktoré vypracovala Európska 
komisia.

Na základe toho je však jasné, že v zmysle nálezu Súdneho dvora C-436/03 sa tak má zaviesť 
nová právna forma, ktorá sa pripojí k existujúcim vnútroštátnym právnym formám. Právnym 
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základom pre zavedenie takejto novej, široko a jednotne upravenej právnej formy, ktorá má 
teda v podstate nadnárodný charakter, však nemôže byť článok 50 ZFEÚ.

Návrh smernice o zavedení novej spoločnosti s ručením obmedzením s jediným spoločníkom 
sa v súčasnej podobe už nemôže oprieť o právnu normu potrebnú na prijatie krokov na úrovni 
EÚ, pričom ide ďaleko nad rámec sledovaného cieľa a v konečnom dôsledku prináša novú 
nadnárodnú formu spoločnosti pre všetkých. Existujú značné pochybnosti o tom, či má 
Európska únia vôbec právo nariadiť členským štátom, aby zaviedli novú vnútroštátnu formu 
kapitálovej spoločnosti. Znamenalo by to neprípustný zásah do regulačnej suverenity štátov.

Komisia odôvodňuje postup na úrovni Únie najmä tým, že zakladanie spoločností v zahraničí 
je nákladovo náročnejšie. Argument o nákladoch však nemôže byť zdôvodnením obchádzania 
podstatných prvkov práva obchodných spoločností, ako je ochrana veriteľov a ochrana iných 
tretích osôb, na ktoré má činnosť spoločnosti dosah, a nemožno ním zdôvodniť ani 
zanedbanie verejného záujmu. Návrh smernice môže zamedziť, resp. značne sťažiť opatrenia 
členských štátov zamerané na boj proti obchádzaniu právnych predpisov, nečestným 
praktikám a tiež daňovým a sociálnym podvodom. Zanedbanie ochrany verejného záujmu, 
veriteľov, spotrebiteľov a zamestnancov nemožno zdôvodniť znižovaním nákladov pri 
zakladaní spoločností.

Navyše tento model spoločnosti s jediným spoločníkom by práve zvádzal k zneužívaniu 
a obchádzaniu vnútroštátnych noriem, napríklad minimálneho kmeňového kapitálu, 
a podporoval by tiež zdanlivú samostatnú zárobkovú činnosť na cezhraničnej úrovni.

Osoby, ktoré chcú navrhovanú formu spoločnosti využívať na nečestné praktiky, môžu svoju 
činnosť vyvíjať v celej Európe, pričom si môžu zvoliť či presúvať sídlo podľa ľubovôle. 
Pôsobenie príslušných orgánov je však na cezhraničnej úrovni veľmi náročné. Z tohto dôvodu 
treba stanoviť určité minimálne ochranné predpisy, ktorými by sa zabránilo snahám 
o obchádzanie noriem. Tieto predpisy však v návrhu smernice prakticky chýbajú. Uvedený 
návrh preto nezohľadňuje ani zásadu proporcionality.

Ciele návrhu, teda uľahčenie zakladania (dcérskych) spoločností aj v zahraničí, by sa dali 
dosiahnuť aj prostredníctvom vnútroštátnych právnych úprav, a to bez toho, aby bolo 
potrebné upustiť od podstatných ochranných ustanovení pre veriteľov, spotrebiteľov 
a zamestnancov. Takéto opatrenia na vnútroštátnej úrovni sa môžu sformulovať aj tak, aby 
boli v súlade s vnútroštátnymi opatreniami na boj proti obchádzaniu právnych predpisov 
v daňovej a sociálnej oblasti.


